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Amaç: Bu çalışmanın amacı ülkemizin en değerli milli parklarından biri olan Marmaris Milli 
Parkı’nın bitki örtüsünün tespit edilmesi ve koruma stratejilerinin belirlenmesidir. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu araştırma 2010-2012 yılları arasında Marmaris Milli Parkı’nda 
yapılmıştır. Arazi çalışmaları sonucunda 1632 bitki örneği toplanmış ve bu örnekler Flora of Turkey 
and The East Aegean Islands (Davis 1965-1985), (Davis vd. 1988), (Güner vd. 2000) olmak üzere 
flora kitaplarından ve herbaryum koleksiyonlarından yararlanarak tayin edilmiştir. Ayrıca EUNIS 
habitat kodları kullanılarak Milli park sınırları içerisinde bulunan habitat grupları tespit edilmiştir.

Bulgular: Yapılan çalışmalara göre araştırma sahasında toplam tür, alt tür ve varyete düzeyinde 
olmak üzere toplam 714 bitki taksonu tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 10 tanesi açık tohumlu 
bitkiler grubunda yer alırken geriye kalan 704 takson kapalı tohumlu bitki grubundandır. Toplam 
84 vasküler bitki ailesine mensup olan bu 704 taksonun 569 tanesi çift çenekli (dikotil), 135 
tanesi ise tek çenekli (monokotil) bitkiler grubundandır. Alandaki habitatların sınıflandırmalarında 
EUNIS Habitat Sınıflandırması 2004 Revizyonu dikkate alınarak hazırlanmış ve buna uygun bir 
sınıflandırma yapılmıştır. Buna göre alanda 36 farklı habitat türü tespit edilmiştir. 

Sonuç: Yapılan araştırma sonucunda Marmaris Milli Parkı’nda Eunis Habitat Kodlarına göre; 1 
deniz habitatı, 1 bataklık, 2 çayır, 15 çalı, 9 orman habitatı, 4 az vejetasyonlu alan, 4 adet insan 
etkisi altında olan habitat tespit edilmiştir. 
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Amaç: Azerbaycan’ın su-bataklık bitki birliklerinin yayılış gösterdiği bölgelerde yapılmış arazi 
çalışmaları sonucu bu vejetasyonun florasının belirlenmesidir.

Gereçler ve Yöntemler: Azerbaycanın su-bataklık bitki birliklerinin yayılmış olduğu 
bölgelerin (Abşeron yarımadası, Lenkeran düzünün, Samur-Deveçi ve Kür-Araz ovalığı) sucul 
ekosistemlerimde yayılış gösteren ve birlik oluşturan bitkilerin ortaya konulabilmesi için 2007-2010 
yıllarında farklı sucul habitatlardan alınan bitki örnekleri toplanmış, kurutulmuş, etiketlenmiş ve 
herbaryum yapım kurallarına göre düzenlenmiş, “Azerbaycan florası”(1950-1961, 8 cilt) eserine 
göre tür tespiti yapılmıştır. 


